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נוהל מעבר חולים/פצועים ע"ג אמבולנס
כללי:
בגשר עוברים מידי יום חולים ופצועים היוצאים או חוזרים מטיפול רפואי בירדן
(הטיפול הרפואי בירדן זול יותר מהטיפול הרפואי בישראל) .מעברם של אוכלוסיה
זו מתבצע בשיטת "גב אל גב" בין האמבולנס הפלס' והאמבולנס הירדני ב"קו
המים".
מטרה:
לשכת הקישור תאפשר ותפקח על מעבר האמבולנס בפועל באופן מהיר וללא
עיכובים מיוחדים לאחר קבלת דיווח לתיאום ע"ג טופס מעבר אמבולנס .
שיטה:
א.

עם קבלת פנייה מגורם כלשהו לאפשר מעברי אמבולנסים
לחולים בגשר אלנבי ,יבצע המת"ק/מוקד בריאות את
הבדיקות המתחייבות ,ובתוך כך האישורים הרפואיים,
זכאות ,תיעוד ובדיקה ביטחונית (במערכת "אבן מתגלגלת").

ב.

הגורם המבקש (מוקד בריאות /המת"ק) ימלא טופס תאום
מעבר באמבולנס ויעבירו לחמ"ל אג"מ מנהא"ז בצרוף
הטפסים :טופס רפואי המעיד על מחלת הנוסע וטופס בי"ח
קולט ירדני (למגמת יציאה).

ג.

מרכז ההיתרים יעביר את תאום מעבר האמבולנס למתאמת
בריאות לעמדתה ולאחר מכן יאושר ע"י קצין באג"מ.

ד.

התשובה לתאום תועבר על גבי טופס מעבר אמבולנס ללשכת
הקישור בגשר אלנבי ולגורם הפונה.

ה.

מטרת לשכת הקישור לאפשר מעבר האמבולנס בפועל באופן
מהיר וללא עיכובים מיוחדים.

פירוט השיטה:

א.

המת"קים מכינים תיאום מעבר אמבולנס בהתאם לבקשת
התושב ומעלים אותו לאישור אג"מ מנהא"ז.

ב.

התיאום מועבר לטיפול מוקד בריאות מנהא"ז (אישור מתאמת
בריאות  -דליה בסה) ולאישור שב"כ ,ולאחר קבלת אישור סופי
התיאום נשלח ללשכת הקישור עם הפרטים המלאים (פרטי חולה
 /נלווה  /צוות רפואי).
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ג.

לאחר קבלת התיאום אנו בודקים מניעות לצוות הרפואי היורד
לגשר (אשר אינו חוצה לירדן .במידה ואחד מחברי הצוות מנוע
הגעתו למסוף תסורב) .לאחר שווידאנו כי כלל הפרטים נכונים
נפיץ את התיאום לחפ"ק ולכניסה/יציאה).

ד.

לאחר מעבר האמבולנס נסמן על הטופס "בוצע" ובסוף היום
נתייק אותו בקלסר "אמבולנסים/גופות" -בוצע.

ה.

בדוח סיכום יומי יש למלא את פרטי האמבולנס הרלוונטיים
בטבלה המיועדת לכך .חשוב מאוד לציין האם מדובר בחולה /
פצוע ומה סיבת המעבר המדויקת.

ו.

בתחילת כל יום נכין בלשכת הקישור רשימת אמבולנסים
(ואח"מים) לשב"כ ,על מנת שיעברו אבחון מקדים ולמנוע עיכובם
בגשר.

מצ"ב תאום אמבולנס לדוגמא.
ז.
אופן ביצוע המעבר בגשר אלנבי (סד"פ):
במגמת הכניסה:
)1

הסדרן האחראי בקו המים יעלה מול לשכת הקישור
לבדיקה באם יש תיאום לאמבולנס שהגיע.

)2

במידה וישנו תיאום ,יוודא למולו מש"ק התו"ק בלשכת
הקישור את פרטי האמבולנס (בכלל זה את פרטי החולה,
המלווה המאושר ,הצוות הרפואי ונהג האמבולנס).

)3

מש"ק לשכת הקישור המטפל יעלה מול מש"ק "מוסא
עלמי" התורן לבירור באם המקביל נמצא במחסום,
כשיימצא מקביל יאומתו פרטיו למול התיאום הנמצא
בלשכת הקישור.

)4

עם הגעת המקביל ,ידווח המש"ק בלשכת הקישור על
הימצאותו של המקביל לסדרן בעמדת ה"גימל" ,יחל
בהזרמת האמבולנס ומקבילו

)5

במקביל ,יעדכן מש"ק "מוסא עלמי" את החפ"ק על
מוכנות לתחילת הזרמת האמבולנס.

)6

חפ"ק יאשרו שהמעבר ערוך להתחלת הזרמה (מבחינת
כ"א וביטחון) וברגע קבלת האישור יתחיל המעבר.

)7

במקביל יעדכן מש"ק "מוסא עלמי" את החפ"ק על
הורדת האמבולנס המקביל  .באחריות חפ"ק לעדכן את
הסדרן האחראי ( 17כניסה) על הגעת האמבולנס.

)8

המעבר יתבצע בעמדת ההורדה בהתאם לנוהלי הבידוק
וביקורת הגבולות הקיימים.

בלמ"ס
-3-

במגמת היציאה:
)1

מש"ק "מוסא עלמי" יעלה מול לשכת הקישור לבדיקה
באם יש תיאום לאמבולנס שהגיע למחסום.

)2

במידה וישנו תיאום ,יוודא מש"ק התו"ק בלשכת
הקישור את פרטי האמבולנס (בכלל זה את פרטי החולה,
המלווה המאושר ,הצוות הרפואי ונהג האמבולנס).

)3

מש"ק לשכת הקישור המטפל יעלה מול הסדרן בקו המים
לבירור באם המקביל נמצא במחסום ,כשיימצא מקביל
יאומתו פרטיו למול התיאום הנמצא בלשכת הקישור.

)4

עם הגעת המקביל ,ידווח המש"ק בלשכת הקישור על
הימצאותו של המקביל למש"ק "מוסא עלמי" ותחל
הזרמת האמבולנס ומקבילו.

)5

במקביל יעדכן מש"ק "מוסא עלמי" את החפ"ק על
הורדת האמבולנס  .באחריות חפ"ק לעדכן את הסדרן
האחראי ( 17כניסה) על הגעת האמבולנס.

)6

המעבר יתבצע בעמדת ההורדה בהתאם לנוהלי הבידוק
וביקורת הגבולות הקיימים.

דגשים:
א.

במידה ואין מקביל במשך  30דקות לכל היותר ,ידווח המש"ק על
כך לקצין המשמרת במיידי.

ב.

ככלל ,אין צורך בהעברת תיאומי אמבולנסים הנושאים חולים
לחפ"ק המסוף.

ג.

ככלל ,לא יאושר שימוש באמבולנס להורדת ואסיפת חולים
במעבר באותו מעבר.

ד.

הנוהל לא מתייחס להוצאת  /הכנסת גופות.
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נספח א' :פורמט תיאום אמבולנס

.2

ענף/מת"ק:
תאריך:
 -מעבר

 5ינואר2012 ,

-

כניסת /יציאת אמבולנס וחולה למסוף גשר אלנבי

 6000392של חברת הסהר האדום
מ.ד .מנהא"ז-איו"ש מתבקש לתאם הגעת אמבולנס מס'
למסוף גשר אלנבי בתאריך  6-1-12לצורך הוצאת חולה לירדן \.

החולה :
שם פרטי ומשפחה

ת .ז .

מקום מגורים

חוסני חפש

410429120

שכם

כאב בבטן

שם פרטי ומשפחה

ת .ז .

מקום מגורים

סיבת מעבר

הרופא המלווה:
האח המלווה :

שם פרטי ומשפחה

סיבת מעבר

ת .ז .

מקום מגורים

____

___

___

שם פרטי ומשפחה

ת .ז .

מקום מגורים

נלווים לירדן /מירדן:
מס"ד

שם פרטי
ומשפחה

מקום
מגורים

ת .ז.

קרבה

גיל

.1
פארוק חופש

.2

קלקיליה

984090449

בן

56

.3

פרטי נהג
האמבולנס

מוחמד פקיה

944563071

עוטף י-ם

שם פרטי ומשפחה

ת .ז .

מקום מגורים

בדיקה בטחונית  -בוצעה
אי מסירת כל הפרטים תמנע את כניסת הרכב והנלווים למסוף.
בדיקה בטחונית ע"י הח"מ לכל הגורמים המפורטים מעלה :נהגים ,רופאים ,חולים ונלווים ע"פ
הנוהלים ולכן אין מניעה לאפשר את המעבר וכניסתם למסוף לגשר.

חתימת המת"ק/ענף  -פרטי המאשר וחתימתו
______
דרגה

_______________
שם ומשפחה

_______
תפקיד

____________
חותמת הנפה

___________
חתימה

אישור מנהא"ז

חוו"ד___________ :

מתאם בריאות:

מאושר

אג"ם

